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ŻYJ NATURALNIE!  
NOWA KOLEKCJA IKEA ANVÄNDBAR
Samonawadniające się donice, gli-
niane garnki pozwalające gotować 
z mniejszą ilością tłuszczu, ława do 
sortowania odpadów – to tylko nie-
które przedmioty z najnowszej kolekcji ANVÄNDBAR, która tra-
fiła właśnie do IKEA Kraków. Wszystkie zostały zaprojektowane 
z myślą o zrównoważonym stylu życia i wykonane wyłącznie 
z naturalnych materiałów. Część produktów powstała we 
współpracy z polską projektantką, Mają Ganszyniec.

więcej na str. 2

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW do obsługi 
centrum dystrybucyjnego, stawka 8,00 zł netto. 

Możliwy dowóz pracowników z Krakowa do Modlnicy. 
Tel. 661 991 889.

     

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  
50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu:  
9907,91 zł (w tym: pr owizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 
1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. 
dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań 
kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa 
wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

Z DOBRĄ HISTORIĄ 
KREDYTOWĄ PRZYJDŹ PO 
NIŻSZE OPROCENTOWANIE
Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

FIRMA ASPEN 
zatrudni osoby do sprzątania oraz na zmywak 
w obiekcie wielkopowierzchniowym 
przy ul. Conrada w Krakowie. 
Tel. 661 991 470

Działka ponad 30 a, w krajobrazowej 
części Czułowa - Zręby, gm. Liszki. 

Atutem działki jest usytuowanie w pięknym, zacisznym miejscu.  

CENA: 128 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA

 Przepięknie położone  
działki budowlane po 7 a każda  
plus udział w drodze w Balicach. 

Działki w zacisznym miejscu, z niesamowitymi widokami. 
Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną.  

CENA: 149 tys. PLN (dotyczy jednej działki).
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA

Murowana hala ok. 370 m. kw.  
5 km od Krzeszowic. 

Przed halą znajduje się plac manewrowy ok 3 ary. Wysokość hali między 
podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami odległość 
3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysokość 2,8 
m - 3 m. W hali znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość 
zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. Brama wjazdowa, wylewki, 
budulec: płyta - styropian - płyta oraz pustak MAX. Woda oraz prąd w 
hali. Istnieje możliwość wytyczenia pomieszczeń socjalnych.  

CENA: 3,7 tys. PLN netto/m-c.
Kontakt: 796 351 499

DO WYNAJĘCIA
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA NIEZŁOMNYM –OJCZYZNA 
W 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

W dniu 23 kwietnia 2016 r. 
w parafii p.w. św. Bartło-
mieja Apostoła w Morawicy 
został odsłonięty pomnik 
Niezłomnym – Ojczyzna 
wzniesionym jako dziękczy-
nienie Bogu za 1050-lecie 
Chrztu Polski. Uroczystej 
Mszy Świętej przewodni-
czył Metropolita Archidie-
cezji Krakowskiej ks. kar-
dynał Stanisław Dziwisz, 
który dokonał odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika. 
W uroczystości uczestni-
czyli reprezentujący Prezy-
denta RP Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macie-
rewicz, podsekretarz stanu 
Wojciech Kolarski, wojewo-
da Małopolski Józef Pilch, 
wójt Gminy Liszki Paweł Miś 
a także wielu zaproszonych 
gości i parafian.

 v www.liszki.pl

Te wyjątkowe zajęcia zorganizo-
wała i poprowadziła nauczycielka 
przedszkola Dorota Giszczyńska 
przy wsparciu opiekunów Fundacji. 
Dzieci zdobywały wiedzę na temat 
ludzi chorych i niepełnosprawnych. 
Przedszkolaki uczyły się wspierać 
i prowadzić osoby niewidome oraz 
z niepełnosprawnością ruchową. 
Same mogły doświadczyć nowych 
emocji zakrywając oczy, obwią-
zując ciało folią i unieruchamiając 
je, zakładając ciężkie buty utrud-
niające poruszanie się czy wielkie 
rękawice. Wspólnie  z podopiecz-
nymi Fundacji dzieci konstruowały 
budowle z klocków i pokonywały 
przeszkody.
Zajęcia zakończyły się Konkursem 
Plastycznym „Razem Przemie-
rzajmy świat”. Wszyscy otrzymali 
nagrody. Goście wręczyli dzie-
ciom kolorowanki, a sami otrzy-
mali malowane ręcznie kubeczki 
na pamiątkę spotkania.
Te zajęcia rozpoczęły stałą współ-
pracę Przedszkola z Fundacją, 
mającą uwrażliwiać dzieci na dru-
giego człowieka.

 v www.przedszkoletenczynek.com

„RAZEM PRZEMIERZAJMY ŚWIAT”
SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z TENCZYNKA  

Z FUNDACJĄ IM. BRATA ALBERTA Z RADWANOWIC
To było wspaniałe i niezwykle edukacyjne spotkanie zorganizowane w ra-
mach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza 
Marzeń” pt. „RAZEM PRZEMIERZAJMY ŚWIAT” - edukacja włączająca osoby 
niepełnosprawne w środowisko przedszkolne i lokalne.

Cała kolekcja ANVÄNDBAR za-
projektowana została zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju. Produkty 
wykonano z naturalnych materia-
łów – drewna, bawełny, szkła i gli-
ny. Mają ułatwiać codzienne życie 
w domu, zgodnie z naturą i w sposób 
przyjazny dla środowiska. 
- Pragnęliśmy stworzyć kolekcję, 
która ułatwi prowadzenie bardziej 
zrównoważonego stylu życia. Wie-
rzymy, że nawet najdrobniejsze 
czynności mają ogromy wpływ na 
stan naszego środowiska. Dzięki 
połączeniu skandynawskiego wzor-
nictwa oraz pomysłowym rozwią-
zaniom zastosowanym w kolekcji 
ANVÄNDBAR od dziś możemy to 
robić w bardzo stylowy i piękny spo-
sób - podkreśla Małgorzata Jezier-
ska, Specjalista ds. PR, IKEA Retail 
w Polsce.
Na kolekcję składają się m.in. akceso-
ria do pielęgnacji i domowej uprawy 
roślin, gotowania, przechowywania 
żywności oraz segregacji odpadów. 
Znajdziemy wśród nich samonawad-
niające się doniczki, które zapewniają 
roślinom stałe dostarczanie wilgoci 
oraz specjalne szklane naczynia do 
ukorzeniania sadzonek przed wsa-
dzeniem ich do ziemi. Więcej zieleni 
w domu zapewni również drewniana 
ławka z podłokietnikami 
i skrzynką na kwiaty. Z kolei mi-
łośników zdrowego żywienia zain-

teresują gliniane garnki, które po 
namoczeniu w wodzie sprawiają, że 
potrawy nie tracą wilgoci i gotują 
się w stałej temperaturze. Są idealne 
dla osób, które lubią przygotowywać 
posiłki z mniejszą ilością tłuszczu. 
Uzupełnieniem zdrowej diety bę-
dzie dwupoziomowa kiełkownica 
wykonana z naturalnej gliny. Z tego 
materiału jest też maselniczka oraz 
ochładzacz do wina - namoczo-
ne pozwalają utrzymać stałą niską 
temperaturę podczas całego posiłku. 
O tym, że prowadzenie zrówno-
ważonego stylu życia wcale nie wy-

maga posiadania ogromnego domu, 
możemy przekonać się też dzięki 
drewnianej ławie z pojemnikami 
do segregowania suchych odpadów. 
Postaawiona przy drzwiach zapew-
nia wygodne miejsce do zakładania 
butów i ułatwia wynoszenie koszów 
z odpadkami.
Współautorką kolekcji ANVÄND-
BAR jest Maja Ganszyniec, która 
zaprojektowała ławkę z podłokiet-
nikami i donicą, samonawadniające 
się doniczki, gliniane garnki, kieł-
kownicę oraz drewnianą miotłę ze 
składaną szufelką.

ŻYJ NATURALNIE!  
NOWA KOLEKCJA IKEA ANVÄNDBAR

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzyna-
rodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, 
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto 
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię 
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

CIĄG DALSZY ZE STR. 1 

Cały projekt dofinansowany jest przez Gminę Krzeszowice i wsparł przedszkole w pomoce edukacyjne  
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które chętnie placówka w swoje progi przyjmuje.
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Wydarzenie skierowane jest 
do tych wszystkich, którym 
nieobca jest sztuka street art 
czy graffiti. Dzięki niej mur, 
znajdujący się nieopodal jed-
nego z wejść do Galerii Bro-
nowice, ma szansę stać się 
kreatywnym dziełem, które 
ożywi, ubarwi i na stałe zmie-
ni wygląd okolicy.  
Wielka Bitwa na Graffiti nie 
ma z góry narzuconego tema-
tu, choć powstałe prace nie 
mogą odwoływać się do sfer 
religii, polityki, historii czy 
– tak popularnej w Krakowie 
– rywalizacji kibiców klubów 
sportowych. Jedynym ogra-
niczeniem będzie… kreatyw-
ność uczestników. Ostateczne 
tematy, zgłaszane przez oso-
by chętne do wzięcia udziału 
w konkursie, akceptowane 
będą przez Jury.
Prace konkursowe oceniała 
będzie komisja, pod czujnym 
okiem przewodniczącego - 
pracownika krakowskiej ASP. 
W rywalizacji startować mogą 

jednoosobowe ekipy. Na zwy-
cięzcę rywalizacji czeka na-
groda – karta przedpłacona 
na 1 tys. zł do zrealizowania 
w Galerii Bronowice; kolejne 
dwie osoby otrzymają karty na 
500 zł oraz 200 zł.
- Akcja, obok podstawowego 
celu, jakim jest ubarwienie 
okolicy, jest również próbą 
złamania stereotypowego 
myślenia o street art i graffiti 
jako o zjawiskach niekorzyst-
nie wpływających na poziom 
estetyki miejskiej - próbą 
ukazania nieograniczonego  
potencjału kreacji kształtów 
i kolorów płynących z prac 
tworzonych w przestrzeni pu-
blicznej - podkreśla Aleksan-
dra Rzońca, Dyrektor Galerii 
Bronowice. I dodaje: mam na-
dzieję, że wszystkim widzom 
i uczestnikom wydarzenie 
przyniesie wiele pozytywnych 
emocji.
Zgłoszenia zawierające: nazwę 
ekipy (w tym imię, nazwisko, 
wiek, kontakt telefoniczny 

i mailowy do zgłaszającego), 
temat pracy i kilkuzdaniowy 
opis planowanego rysunku 
oraz ewentualne wymagania 
co do materiałów niezbęd-
nych do wykonania malowi-
dła, a także zakładany rozmiar 
pracy (w mkw) należy przesy-
łać drogą mailową na adres: 
graffiti@openmedia.pl do 31 
maja.
Galeria Bronowice zadba 
o odpowiednie przygotowanie 
muru, a także zakupi potrzeb-
ne farby, spraye i inne materia-
ły. Do dyspozycji ekip będzie 
powierzchnia o następujących 
łącznych wymiarach (podzie-
lona docelowo na wymagane 
przez każdego uczestnika ob-
szary):
mur nr 1: 100m x 1,4m
mur nr 2: 70m x 1,6m

Serdecznie zapraszamy!

SPRAYEM W MUR – POJEDYNEK NA 
GRAFFITI W GALERII BRONOWICE

Lubisz graffiti? Sam je tworzysz? Wiesz, jakie cuda można wyczarować za 
pomocą sprayu? Masz świetny pomysł, a nie wiesz, gdzie go zrealizować? 
Jeśli tak - podejmij wyzwanie i pokaż swój rysunek na murze przy Galerii 
Bronowice. 11 czerwca odbędzie się tu Wielka Bitwa na Graffiti, w której 
udział może wziąć każdy chętny. Do zagospodarowania czeka prawie 260 
mkw. powierzchni, a na najlepszych - nagrody.

Poziom tegorocznych zawodów był 
bardzo wysoki, zwycięzcami została 
drużyna KABOOM, którzy rzeczy-
wiście z wielkim BUUUM pokonali 
wszystkich, zdobywając maksymalną 
ilość punktów turnieju. Jednak blisko 
wygranej była drużyna JAZZY PO-
WER oraz RINGOWCY, którzy 
z mistrzami stoczyli zacięte walki 
i zaledwie kilka punktów przewagi 
decydowało o zwycięstwie.
Tak też wyklarowało się podium:

1. KABOOM
2. JAZZY POWER
3. RINGOWCY

Pozostałe drużyny również odbijały 
na równym poziomie, walcząc do sa-
mego końca. TRZYNASTKA wcale 
nie była pechowa, ponieważ upla-
sowali się zaraz za podium zajmując 
czwarte miejsce. Warto pochwalić 
drużynę ANGRY BIRDS, którzy 
już drugi raz zmierzyli się w turnieju 
czwórek mieszanych oraz DOUBLE 
TEAM i ELEMELE DUDKI, 
gdzie w składzie grała głównie mło-
dzież, a kilkoro z nich to absolwenci 
gimnazjum w Białym Kościele. Na 
pewno powalczą w kolejnych edy-
cjach, bo duch sportowej rywalizacji 
udzielił się nawet kibicom.
Ze strony organizatorów chcieliby-
śmy podziękować za pomoc nauczy-
cielkom wychowania fizycznego p. 
Dorocie Tracz i p. Małgosi Rabczyń-
skiej, które zajmowały się przepisami 
piłki siatkowej oraz dbały o zacho-
wanie zdrowej sportowej rywalizacji 
i gry fair play.
Bardzo dziękujemy również za 
wsparcie Przewodniczącemu Rady 
Gminy panu Zbyszkowi Mazeli oraz 

Radnemu Józefowi Wojdale, 
którzy nie tylko uczestniczyli 
i obserwowali całe wydarzenie 
sportowe, ale również wręczyli 
nagrody najlepszym  i podsu-
mowali zawody, podkreślając 
świetną zabawę i wyjątkowe 
spotkanie siatkarskie.

 v www.wielka-wies.pl

CZWÓRKI MIESZANE – CZYLI 
SIATKÓWKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA

15 maja odbyła się druga edycja turnieju siatkarskiego w Gminie Wielka Wieś. Ciekawa 
forma gry sprawiła, że zawodnicy motywowali się do szybkich akcji i walczyli o każdą 
sekundę. Wszystkie drużyny miały 10 minut na pokonanie swojego przeciwnika, co 
wyzwalało niesamowite emocje szczególnie pod koniec mierzonego czasu.
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Anna Dziewit-Meller : Góra Tajget                
Wszystko, o czym nie chcemy wiedzieć, o czym nie 
chcemy myśleć, znajdziemy w książce Anny Dzie-
wit-Meller. Bo czy chcemy myśleć o 200 dzieciach 
zabitych w  szpitalu psychiatrycznym na Śląsku 
w czasie wojny? O gwałtach Armii Czerwonej wkra-
czającej na Śląsk? W górach Tajget według Plutar-
cha Spartanie strącali z urwiska niepełnosprawne 
dzieci. Stąd tytuł  powieści, w której wątki współcze-
sne łączą się z historiami wojennymi. 

Harlan Coben : Nieznajomy
Adam Price to bardzo szczęśliwy człowiek. Ma cu-
downą rodzinę, piękny dom, żyje jak we śnie. Kiedy 
spotyka na swej drodze Nieznajomego, jego świat 
się zmienia W tym samym czasie Nieznajomy ujaw-
nia głęboko skrywane tajemnice innych ludzi. Nigdy 
się nie myli, zawsze ma dowody na potwierdzenie 
swoich słów i zawsze burzy czyjś poukładany świat. 
Wszystko idzie zgodnie z planem aż do momentu, 
gdy zaczynają ginąć ludzie...

Karolina Wilczyńska :  
Jeszcze raz Nataszo / Dasz radę Nataszo

Książki,  opowiadają o sile w różnych jej odcieniach 
– sile woli, sile walki, sile nałogu, sile miłości, sile 
wsparcia i przede wszystkim sile kobiet. Autorka po 
raz kolejny pokazuje, że kobiety nie muszą być za-
leżne od mężczyzn i doskonale potrafią dać sobie 
radę bez nich. Karolina Wilczyńska motywuje do 
wstania z kanapy i wzięcia życia we własne ręce 
– tylko w ten sposób możemy bowiem odnaleźć 
szczęście – samo do nas nie przyjdzie. 

Małgorzata Musierowicz : Feblik
„Feblik” to już 21. tom cieszącej się niesłabnącą 
popularnością poznańskiej sagi. Poznaj Jeżycjadę
i przygody rodziny Borejków! Jak zawsze czytelnicy 
mogą liczyć na zaskakujące wydarzenia, wspaniały 
humor oraz mnóstwo pozytywnej energii i ciepła. 

Elżbieta Zubrzycka : O zajączku Filipie, który 
ze strachu dokonał wielkich czynów            

Oto pełna akcji opowieść o wielkim strachu, przy-
jaźni, odwadze i zrozumieniu. Z tej książki dzieci 
dowiedzą się, że warto biegać, ćwiczyć i nie bać 
się, nawet jeśli strach wydaje się nie do poko-
nania. To także pouczająca historia o urokach 
odkrywania wielkiego świata i o tym, że trzeba 
słuchać mądrych rodziców, a przede wszystkim 
- wierzyć w siebie.

Witold Bagieński, Sławomir Cenckiewicz, 
Piotr Woyciechowski : Konfiden                                           

Donosiciele od zawsze byli  częścią każdego społe-
czeństwa - popierani przez reżimowe władze i zniena-
widzeni przez uciemiężonych obywateli. W komuni-
stycznej Polsce tajni współpracownicy SB byli chronieni 
przez władze. Z wielką surowością karano jednak tych, 
którzy ośmielili się ujawnić nazwiska informatorów.  
W książce „Konfidenci. Archiwa ujawniają prawdę” 
trzech znakomitych historyków  dokonuje pasjonujących 
odkryć w archiwach IPN i po raz pierwszy ujawnia praw-
dziwe dane osób, które donosiły na swoich rodaków.

Kinga Dębska : Moje córki krowy
Autorka prezentuje nam trudne sprawy w bardzo 
lekki i przystępny sposób, z nutą drwiny i sarkazmu. 
To opowieść o rodzinie, o relacjach wzajemnych, o 
radzeniu sobie z problemami i chorobą, o śmierci
i żałobie. Opowieść oglądamy na przemian oczami 
dwóch sióstr, Marty i Kasi.

Dominik Szczepański :  
Na oceanie nie ma ciszy

To historia Aleksandra Doby, emerytowanego 
inżyniera mechanika, który został podróżnikiem 
roku 2015 „National Geographic”. W ciągu 166 
dni pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów kaja-
kiem z Lizbony do New Smyrna Beach na Flory-
dzie. Walczył z awariami, przeciwnymi wiatrami i 
9-metrowymi falami. Przez 48 dni stracił łączność 
telefoniczną ze światem. O czym się myśli przez 
tyle samotnych dni?

Gościem specjalnym przedsię-
wzięcia była pani Agnieszka Ja-
worska – absolwentka krakowskiej 
PWST, aktorka filmowa i telewi-
zyjna, współpracująca z Teatrem 
Współczesnym we Wrocławiu oraz 
Teatrem Łaźnia Nowa w Krako-
wie. Pani Agnieszka jako jurorka 
i znawczyni sztuki pięknego słowa 
chętnie podzieliła się z uczestnika-
mi konkursu uwagami dotyczący-
mi pracy z tekstem poetyckim.
Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. Podczas przerw uczest-
nicy oraz goście mogli skorzystać 
z przygotowanego poczęstunku. 
Dodatkowa niespodzianka spo-
tkania  był kilkunastominutowy 
spektakl teatralny pt. „To, co naj-
ważniejsze” w wykonaniu uczniów 
koła teatralnego w Kryspinowie.
Po kilkugodzinnych potyczkach 
recytatorskich uczestników oraz ob-
radach jury, wyłoniono zwycięzców.
 W kategorii klas I-III przyznano 
następujące miejsca:
 I miejsce: Zuzanna Knez (SP 
Piekary) z wierszem „ O Grzesiu 
kłamczuchu” – J. Tuwima
II miejsce: Anita Mroszczak (SP 
Kaszów nr 2) z wierszem „ Samo-
chwałą” – J. Brzechwa

III miejsce: Jakub Kluza (SP Lisz-
ki) z wierszem „ Świnka”- D. Wa-
wiłow
III miejsce: Karolina Lipień (SP 
Kryspinów) z wierszem „ Królew-
na” M. Strzałkowskiej
W kategorii klas IV-VI zwyciężyli:
I miejsce:  Ignacy Adamski (SP 
Czułów) z wierszem „ Małpa w ką-
pieli” A. Fredry
II miejsce: Kinga Klimkowicz ( SP 
Morawica) z wierszem „ Ptasie ra-
dio” J. Tuwima
III miejsce: Emilia Mroszczak ( SP 
Kaszów 2) z wierszem „ Sen psa” K. 
I. Gałczyńskiego
III miejsce: Piotr Soból  ( SP Pieka-
ry) z wierszem „ Dialog z pluskwą” 
L.J. Kerna
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali z rak Dyrektor Szkoły 
pani Stanisławy Kruk oraz orga-
nizatorów przedsięwzięcia: pani 
Bożeny Jakubaszek i pani Anny 
Wolskiej pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe.

 v Bożena Jakubaszek 
Anna Wolska 
www.liszki.pl

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
W Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego  w Kryspinowie odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski dla uczniów klas I-VI, pod patronatem 
Wójta Gminy Liszki.

Nie wypalaj traw!
Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat 
bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił 
straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna 
w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa 
wynikające z wypalania traw.
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarc-
zy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się 
spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w 
pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.
Dlatego przypominamy, że wypalanie traw to głupota 
i przestępstwo!
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na 
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach 
przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku 
spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, 
od roku do 10 lat więzienia.

 v źródło: www.wielka-wies.pl

TEATR ALBERTUS W MNIKOWIE ZAPRASZA NA  
WIDOWISKO HISTORYCZNE PRZYGOTOWANE Z OKAZJI 1050 ROCZNICY  

CHRZTU POLSKI PT. „POLSKA - 10 I PÓŁ WIEKU”
Z uwagi na charakter spektaklu, zostanie on przedstawiony 
tylko jeden raz, 29 maja o godz. 19.00 na scenie plenerowej 
przy Teatrze Albertus. Aby zachęcić Państwa do obejrzenia 
widowiska zamieszczamy jego krótki opis:
Akcja widowiska sięga czasów słowiańskich i piastowskich.  
W centralnej części spektaklu przeniesiemy się tam „gdzie 
bije serce narodu, 
w sercu Matki.”
Rok 1655. Potop szwedzki. Do jasnogórskiego klasztoru przy-
bywa Andrzej Kmicic. 
W prywatnej rozmowie wyjawia ojcu Kordeckiemu podsłucha-
ne niedawno zamiary Szwedów, szykujących się do zdobycia 
klasztoru. Przekonując go do konieczności obrony narodowego 
sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej, wykazuje się 
niezwykłym heroizmem i odwagą. Rok później król Polski Jan 
Kazimierz składa Śluby Lwowskie...
Przez wieki historii Polski, prowadzi nas pieśń, ta, która jak 
powie Mickiewicz „ujdzie cało (…) i dawne opowiada czasy …”

 v http://teatr-albertus.republika.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   Występują: 

   Ojciec Kordecki – Marcin Misztal, Kmicic  
   Wojciech Koźbiał,  Hetman Czarniecki 
   Mariusz Rupikowski, Mieszko I 
   Czech – Jerzy Dymek, Rus –

   Chór: Ewa Balicka,  Renata Lach 
   Magdalena Meus, Weronika Kowalik

   Instrumentaliści:  
   Hanna Hajdukiewicz – skrzypce
   Martyna Góralczyk - flet 
   Sławomir Górecki – trąbka 
   Bartłomiej Górecki – klarnet 

   Zdjęcia i opracowanie multimedialne
   Obsługa techniczna – Marcin Olech, Jakub Kwoka, Rafał

Scenariusz i reżyseria 

                  Mników, 29 maja 2016 r. godz. 19.00

 

Marcin Misztal, Kmicic  - Michał Koźbiał, król Jan Kazimierz 
etman Czarniecki – Jarosław Baster, Hrabia Zamojski 

Mieszko I – Robert Lach, Lech 
– Przemysław Kwoka 

Renata Lach – Pawłowicz, Ewa Sikora, 
Weronika Kowalik, Sabina Dzierwa, Marcin Misztal

skrzypce 

 

Zdjęcia i opracowanie multimedialne – Michał Wiśnios 
Marcin Olech, Jakub Kwoka, Rafał Sikora

Scenariusz i reżyseria – Dorota Kamińska

Mników, 29 maja 2016 r. godz. 19.00
www.teatr-albertus.republika.pl 

Michał Koźbiał, król Jan Kazimierz –    
Jarosław Baster, Hrabia Zamojski –  

Lech – Jakub Kwoka,  

, Ewa Sikora, Urszula Kącik,  
Sabina Dzierwa, Marcin Misztal  

Sikora 

Dorota Kamińska 

Mników, 29 maja 2016 r. godz. 19.00 
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

MAKIJAŻ PERMANENTNY - MICROBLADING

Makijaż permanentny metodą Microblading  to obecnie najbardziej 
pożądany przez klientki makijaż brwi, który pozwala na zupełne re-
konstruowanie i uzupełnianie włosów brwi, gwarantujący wyjątkowo 
naturalny wygląd. Microblading jest ręczną metodą pigmentowania 
brwi wywodzącą się z Japonii. Na naszym rynku jest nowością, ale już 
teraz najbardziej pożądaną przez wymagające klientki. Nowa technika 
pigmentowania polega na starannym wyrysowaniu poszczególnych 
włosków tak, aby w efekcie przypominały nasze naturalne. Jest to bardzo 
pracochłonna metoda ręcznego wykonania makijażu permanentnego, 
zyskała jednak uznanie na całym świecie! 

  Microblading brwi przed i po
Zalety Microblading:
•  bezbolesna ze względu na płytsze wprowadzenie pigmentu w skórę
• brwi mają estetyczny wygląd od razu po zabiegu
•  nowy rysunek włosków nie różni się od naturalnych włosków brwi
•  szybki proces gojenia (5-6dni)
• pigmenty nie zmieniają koloru i odcienia z upływem czasu. Rysunek 

po prostu blaknie, staje się jaśniejszy, ale nie zmienia koloru, np. na 
pomarańczowy, zielony lub niebieski

• możliwość zrobienia korekcji formy i wysokości brwi ze względu 
na wiek

•  możliwość poprawki wszelkich niedoskonałości brwi

Podążając za nowym trendem, postanowiłam wprowadzić go także w 
naszym salonie. Moim celem jest bowiem, aby brwi wyglądały jak najbardziej 
naturalnie. Dlatego cieszę się, że makijaż permanentny ewoluuje i zbliża się 
do perfekcji.  Microblading na pewno uszczęśliwi wszystkie Panie, które 
marzą o naturalnie pięknych i wyrazistych brwiach. 

Jest doskonałą alternatywą dla Pań, które:
•  są po chemioterapii
•  mają problemy ze skórą alergiczną
•  nie potrafią się same umalować
•  w celach estetycznych pragną podkreślić swoją urodę
•  zakamuflować mankamenty, blizny brwi
•  cenią sobie swój czas i nie chcą go marnować  

na koloryzacje brwi innymi metodami
•  są aktywne fizycznie i regularnie bywają  

na zajęciach fitness czy basenie
•  planują ważną uroczystość np. ślub i chcą  

wyglądać perfekcyjnie w każdej minucie ceremonii
•  mają problematyczny kształt  oka, twarzy  

i chcą to skutecznie ukryć (asymetria)
• dla kobiet dojrzałych u których brwi opadają z racji wieku
•  są perfekcjonistkami i żądają idealnego wyglądu 24/h
 
W Instytucie Urody Elf wykonuję makijaż  permanentny brwi, oczu 
i ust od wielu lat. Obecnie proponuję również microblading brwi, czyli 
imitację naturalnych włosków. Ponieważ jest to nowa metoda, przygo-
towałam dla Pań wyjątkową promocję cenową! Zapraszam uprzejmie. 
 
 

 v Elżbieta Godyń 
 kosmetolog, certyfikowana linergistka

Makijaż permanentny czyli makijaż stały, jest zabiegiem kosmetologii estetycznej. Polega na wprowadzeniu odpo-
wiednich pigmentów metabolicznie obojętnych w skórę. Stosowany jest głównie w okolicach ust, brwi i oczu, nadaje 
im piękny i  wyraźny kształt. Sposób nakładania podobny jest nieco do tatuowania, a efekt utrzymuje się do 5 lat.

MICROBLADING 
KRZESZOWICE

Obecnie obserwujemy zalew ta-
nich produktów, tanich kopii, 
niemal wszystkiego. Są kopio-
wane książki, muzyka, ubrania 
znanych projektantów, perfumy. 
To wszystko, co zostało stworzo-
ne z artystyczną inwencją, bywa 
przemielone przez ogromną, glo-
balną machinę produkującą kicz 
dla mas. Bombardowani  zewsząd 
chińskimi podróbkami, cyfrowy-
mi wydrukami i muzyką z interne-
tu, często nie dostrzegamy różnicy 
między wyrobem oryginalnym, 
powstałym dzięki komuś, kto ma 
talent, jest kreatywny, posiada 
wiedzę i umiejętności, a produk-
tem wtórnym, wytwarzanym  ta-
śmowo. Często zadowalamy się 
półśrodkami czy półproduktami, 
ocierającymi się o kicz. 
Ostatnio robi na mnie wrażenie 
popularność drukowanych „dzieł 
sztuki”. Mam na myśli różnego 
rodzaju reprodukcje. Wiele osób 
kupuje wydruki obrazów, grafik 
czy zdjęć, dużego formatu, zro-
bione w dobrej jakości. Nie jest to 
taka tania przyjemność, a jednak 
popularna. Nikt nie dyskutuje 
o cenie tych „dzieł”, nikt się nie 
targuje. Gdy artysta chce sprzedać 
swój obraz, większość odbiorców 
podnosi, że to rzecz zbytku, że 
za drogie itd. Nie mam na myśli 
czołówki artystów współczesnych, 
czy dawnych, tylko przeciętnych 
malarzy, którzy za swój obraz, czę-

sto, nie chcą wiele. Czasem niezłe 
obrazy sprzedawane są za drobne 
kwoty. Za niewielką sumę można 
już kupić rysunek ołówkiem, pa-
stel, czy akwarelkę. Nie są to dzie-
ła monumentalne, ale jest to dzieło 
rąk ludzkich, jest efektem działań 
artysty. Czy to samo można po-
wiedzieć o plakacie kupionym 
w markecie oprawionym w ramki? 
Dlaczego nie chcemy inwestować 
w sztukę, w rękodzieło? Czy prze-
ciętny odbiorca obrazu zdaje sobie 
sprawę, ile czasu, wiedzy wymaga 
namalowanie np. martwej natu-
ry pasującej do płytek w kuchni? 
Przecież aby powstał taki obraz, 
trzeba przemyśleć kompozycję, 
przygotować płótno, farby, pędz-
le. Są to drogie materiały. Twórca 
poświęca wiele środków i czasu. 
Jeżeli dziesięciu artystów będzie 
malować tą samą martwą naturę, 
każda praca będzie inna, indywi-

dualna - i to jest cenne. Kupiony 
przez nas w markecie budowlanym 
wydruk, jest jednym ze stu tysięcy 
takich samych. Warto więc chyba 
zastanowić się, które 100 zł wyda-
ne przez nas jest lepiej ulokowane. 
Ceńmy rękodzieło. Jest ono na 
wagę złota w dzisiejszych czasach. 
Jesteśmy otoczeni przez przed-
mioty wykonane fabrycznie. War-
to pozwolić sobie na tą odrobinę 
luksusu i zainwestować w coś nie-
powtarzalnego np. ręcznie robioną 
biżuterię, meble od snycerza, rzeź-
bę która nie została wydrukowana. 
Zwracajmy uwagę na wykonanie 
i zacznijmy doceniać kreatywność 
twórców.  W czasach gdy wszyst-
ko może nazwać sztuką, zadbajmy 
o sztukę oryginalną, w której prze-
jawia się genialna myśl artysty.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MIĘDZY SZTUKĄ A KICZEMREGIONALNY PRZEGLĄD  
POSZUKIWACZE ARTYSTYCZNYCH PEREŁ Współczesny świat zdominowany przez różnorodne media i nowe techno-

logie sprawia, iż mamy kłopot ze zdefiniowaniem pojęcia sztuki.  Definicja, 
która obowiązywała co najmniej do początków XX wieku stała się nieak-
tualna i wymaga rozszerzenia. Film, fotografia, metaloplastyka, grafika 
komputerowa to niektóre dziedziny nowej sztuki, której efekt często zależy 
od standardu użytego sprzętu: kamery, aparatu, komputera czy, ostatnio modnej, 
drukarki 3D. Rodzi się więc pytanie: kiedy mamy do czynienia z artystą, a kiedy ze 
specjalistą od informatyki, czy po prostu operatorem maszyny.

W weekend w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu 
w Białym Kościele GOKIS odbył się Regionalny Prze-
gląd Poszukiwacze Artystycznych Pereł w ramach 
projektu Mozart kontra Sinatra. To były pierwsze 
przesłuchania w ramach projektu Mozart kontra 
Sinatra, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 
Muzyka Świata AKORD oraz GOKiS. Poszukiwania 
artystycznych pereł, przerodziły się w warsztaty 
wokalne, które przeprowadził Pan Mirosław Wit-
kowski, utalentowany wokalista doceniony w wielu 
konkursach międzynarodowych oraz w show tele-
wizyjnych m.in. „The voice of Poland”.
Odważne i niekonwencjonalne podejście do muzyki Pana Mirosława sprawiło, że nawet nieśmiałe na 
początku przedstawicielki seniorek z Giebułtowa poczuły się jak prawdziwe gwiazdy. Natomiast młode 
wokalistki, które odważyły się pokazać swoje umiejętności przed szacownym jury, otrzymały wiele 
cennych wskazówek co do swojego warsztatu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom.

 v www.liszki.pl 
foto: www.facebook.com/WielkaWies
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KĄCIK KULINARNY

Szparagi  
z parmezanem
• Szparagi  

(białe lub zielone)
• sól
• oliwa
• pieprz
• starty parmezan
• 2 szczypty cukru

Szparagi obrać, ułożyć 
w żaroodpornym na-
czyniu, skropić oliwą, 
posypać solą, pieprzem 
i cukrem i piec ok. 10 
-15 min. w temp. 160 
st. Gotowe są wte-
dy, gdy są miękkie, 
a główki lekko przyru-

mienione. Po wyjęciu 
posypać parmezanem 
i podawać natych-
miast.
Boski smak :) Polecam!

Szparagi – sezon na nie w pełni, ja niestety w sklepie mam 
tylko dostęp do białych... zdecydowanie wolę zielone ... 
ale białe zrobione tak :)... mniam!

SZPARAGI Z PARMEZANEM

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

PUCHAR ŚWIATA W ROCK’N’ROLLU SPORTOWYM - 
WORLD CUP ROCK’N’ROLL ACROBATIC

W sobotę 23.04.2016 br. Reprezentacyjny Zespół 
Gminy Liszki - Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiec-
ka” miał przyjemność wziąć udział w bardzo pre-
stiżowej imprezie - Pucharze Świata w Rock’n’rollu 
sportowym - WORLD CUP ROCK’N’ROLL ACROBATIC 
TOP TEN MAIN CLASS, YOUTH, JUNIOR, B CLASS, 
która odbyła sie na hali sportowej na Kolnej. 
Nasze pary pięknie zaprezentowały się wprowadzając na par-
kiet zawodników z 16 krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chor-
wacji, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Norwegii, Słowacji, 
Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Rosji i Polski. W dru-
giej części zawodów nasz zespół zaprezentował Krakowiaka 
promując polski folklor i Gminę Liszki. Dodatkowo nasze 
pary wręczały zawodnikom nagrody. Zespół spędził niezwykły 
wieczór wśród najlepszych na świecie zawodników rock’n’rolla 
sportowego. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem tego, co 
zobaczyły.

www.liszki.pl

Po tak dużym wysiłku dla uczest-
ników został przygotowany grill, 
w czasie którego był czas na odpo-
czynek i ekologiczne dyskusje. Upa-
miętnieniem tegorocznej inicjatywy 
jest klon posadzony przy jednym ze 
stawów. Mając nadzieję, że wiosen-
ne akcje będą pozostawiać po sobie 
nie tylko taki skutek zapraszamy na 
przyszłoroczne - jubileuszowe - V 
Sprzątanie Czajowic!
Wszystkim uczestnikom chcieliby-
śmy gorąco podziękować za udział 
i poświęcony czas oraz pomoc 
w organizacji, a w szczególności: 
najmłodszym uczestnikom ze Świe-
tlicy Środowiskowej i wszystkim 
przybyłym mieszkańcom i przyja-
ciołom Czajowic.

 v Stowarzyszenie  
na Rzecz Rozwoju Czajowic

SPRZĄTANIE CZAJOWIC 2016
W słoneczne sobotnie przedpołudnie 7 maja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czajowic zorganizowało kolejną akcję 
sprzątania miejscowości. Po zbiórce przy Remizie OSP ponad trzydziestoosobowa grupa chętnych udała się wszędzie 
tam, gdzie można było spotkać porzucone śmieci. Uprzątnięto czajowickie ulice oraz m.in. teren wokół Remizy, budynku 
Szkoły, placu zabaw oraz obu stawów. Grupa osób udała się na Skałki, gdzie zebrano kilkanaście worków z odpadami.

KRZYŻOWKA – ZNAMY NAZWISKA ZWYCIĘZCÓW
Poniżej podajemy nazwiska  zwycięzców trzech nagród książkowych ufundowanych przez 
panią Dyrektor MGBP Danutę Hubisz-Rudel za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszc-
zonej w Gwarku Małopolskim nr 5 z dnia 24.03.2016 r.

1. Justyna Czech
2. Grzegorz Kowalczyk
3. Jadwiga Księżyc

Zwycięzców prosimy o kontakt z Biblioteką Publiczną w Tenczynku.
tel. 12 257-93-87  mail:mgbptenczynek@wp.pl

W Czernej proponujemy zwie-
dzanie z przewodnikiem za-
łożenia klasztornego, spacer 
po dawnej wielkiej klauzurze, 
zwiedzanie indywidualne ko-
ścioła oraz ekspozycji w mu-
zeach karmelitańskim i mi-
syjnym, wykład poświęcony 
założycielce eremu – Agniesz-
ce z Tęczyńskich Firlejowej.
Zapraszamy również do po-
zostałych obiektów XVIII 
Małopolskich Dni Dziedzic-
twa Kulturowego. Opowiemy 
historie z szumem wody w tle 
– odszukamy miejsca, w któ-
rych działały młyny wodne, 
wytropimy plażę o nazwie 
Krokodyl, zdradzimy tajem-

nice niezwykłej szwajcarskiej 
guwernantki Liny Bögli. A to 
tylko kropla w morzu opowie-
ści, które dla Państwa przygo-
towaliśmy…
Uczestnicy otrzymają także 
bezpłatną publikację – piąty 
tom serii wydawniczej towa-
rzyszącej Małopolskim Dniom 
Dziedzictwa Kulturowego od 
2012 roku.
Udział we wszystkich wyda-
rzeniach w ramach Dni Dzie-
dzictwa 2016 jest bezpłatny. 
Na wybrane punkty programu 
obowiązuje rezerwacja miejsc.

 v Źródło: www.karmelczerna.pl  
oraz www.dnidziedzictwa.pl

XVIII MAŁOPOLSKIE DNI 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
21–22 MAJA I 28–29 MAJA 2016
Motywem przewodnim tegorocznej edycji Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego jest woda.
21 i 22 maja zapraszamy m.in. do kościoła i klasztoru oo. 
Karmelitów Bosych w Czernej koło Krzeszowic, położonych 
w malowniczej Dolinie Eliaszówki, nazywanej też przez niektó-
rych Doliną Eliasza. Idąc tropem wody, dowiedzieliśmy się, że 
do1644 roku na terenie klasztoru nie było studni, zakonnicy 
musieli transportować wodę z płynącego dnem doliny potoku 
Eliaszówka oraz z pobliskiego źródła św. Eliasza. Jak podają 
kroniki, studnię, która po dziś dzień stoi na klasztornym 
dziedzińcu, drążyli w skale przez blisko siedem lat.

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia
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DZIEŃ MATKI W ORIFLAME!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek  15.00- 17.00 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Z okazji Dnia Mamy chciałam przedstawić 
pierwszą, luksusową pomadkę w płynie 
THE ONE Lip Sensation. Jest to ultralekka, 
płynna pomadka w 10 supermodnych odcie-
niach o pełnym, jedwabiście matowym 
wykończeniu. Bardzo długo utrzymuje się 
na ustach, a pielęgnujące składniki zapew-
niają im komfort i odpowiednie nawilżenie.

Z OKAZJI DNIA MAMY ŻYCZĘ WSZYST-
KIM MAMOM DUŻO ZDROWIA, RADOŚCI 
I ZADOWOLENIA oraz ZAPRASZAM DO 
NASZYCH BIUR na bezpłatne:
- porady kosmetyczne,
- badanie cery i dobór kosmetyków,
- testowanie nowych, innowacyjnych serii z wyciągiem 
   z komórek macierzystych NovAge,
- analizę składu masy ciała,
- założenie karty rabatowej.

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

Politycy, propagandziści 
i wszelkiej maści działacze 
związani z obozem rządzą-
cym chwalą się, że są lepsi od 
poprzedniej koalicji. Lepsi 
we wszystkim. Dosłownie. 
Mają wyższe poparcie; bar-
dziej dbają o rodziny oraz 
dzietność, o górników, o me-
dia publiczne, o sprawiedli-
wość, o polską ziemię… są 
też wyraźnie sprawniejsi 
w wydawaniu nieswoich pie-
niędzy, oraz zadłużaniu nas, 
szaraków.
Jak inaczej można odbywa-
jący się proceder nazwać? 
Jeszcze kilka miesięcy temu, 
przed brukselską ucieczką 
Donalda Tuska wierzyłem, 
że rekord niegospodarno-
ści został już kilkukrotnie 
pobity i wyśrubowany. Nic 
bardziej mylnego. Porównaj-
my: w ostatnim roku sprawo-
wania władzy przez koalicję 
PO-PSL, nasz dług narodo-
wy powiększył się o bagatela 
54,6 miliarda złotych. Dużo, 
prawda? Tym więcej, że 

przecież spłacać to będzie-
my my, nasze dzieci, wnuki 
i prawnuki… Tak jak kiedyś 
ktoś spłacał bez porównania 
mniejsze szaleństwa Gierka. 
Jaka jest odpowiedź nowe-
go rządu? No ba! Są lepsi! 
Tylko w dwa pierwsze mie-
siące roku bieżącego kwota 
naszego długu publicznego 
powiększyła się o 23,45 mi-
liarda zł! Łącznie wynosi już 
prawie 950 mld PLN – co 
daje ponad 25 i pół tysiąca na 
mieszkańca. Sporo, prawda? 
Wbrew niektórym opiniom 
– zagrożenia wynikające 
z bezmyślnego powiększa-
nia tych sum jest poważne. 
Jeśli dług wymknie się spod 
kontroli (a niewiele ku temu 
brakuje), w najlepszym razie 
czeka nas bankructwo. Pa-
miętacie Cypr roku 2013? 
Tam, aby się przed tym 
uchronić, politycy położy-
li łapę na oszczędnościach 
mieszkańców, jakie znajdo-
wały się na kontach banko-
wych. Cypryjczycy stracili 

wówczas średnio prawie 
połowę swoich pieniędzy. 
Brzmi groźnie? W Polsce 
może być tak samo. 
Kto by się jednak przejmo-
wał? Póki co jest dobrze! 500 
plus, 14 i barburka dla gór-
ników, bezmyślne dotowanie 
upadających i nierentow-
nych przedsiębiorstw, roz-
rzutność, zero oszczędności 
w sektorze publicznym… 
Polska pięknieje i bogaci się. 
Jeśli istnieje jakiś problem – 
to zagrożona demokracja, ale 
KOD z Patem Petru i Sche-
tyną przecież nas przed tym 
obronią. Finanse? Kto by 
o tym wspominał?! 

 v Conrad Gadomski
Politolog.  

Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.  
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROBLEM Z DŁUGIEM
Rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie kontrastuje z poprzednią 
ekipą rządzącą. Gabinet Beaty Szydło próbuje nie tylko odkręcać 
niepopularne społecznie reformy Tuska i Kopacz, ale również pro-
ponować własne – zbierające o wiele więcej poklasku i zadowolenia 
ze strony przeciętnego wyborcy. Politycy, propagandziści i wszel-
kiej maści działacze związani z obozem rządzącym chwalą się, że są lepsi od 
poprzedniej koalicji. Lepsi we wszystkim. Dosłownie. Mają wyższe poparcie; 
bardziej dbają o rodziny oraz dzietność, o górników, o media publiczne, 
o sprawiedliwość, o polską ziemię…  są też wyraźnie sprawniejsi w wydawaniu 
nieswoich pieniędzy, oraz zadłużaniu nas, szaraków.

Już na samym początku coś po-
winno nas zaniepokoić. Chyba 
każdy, kto żyje w tym kraju choć 
kilka lat, powinien być w cięż-
kim szoku, że rząd (i to nieza-
leżnie czy SLD, PO, czy PiS) co 
roku, bez przymusu, tak po pro-
stu podwyższa płacę minimalną 
o mniej więcej 100 zł. I racja 
- obawy te są uzasadnione, bo 
rząd nie robi tego, bo „ma gest”. 
Musi to robić na podstawie usta-
wy o płacy minimalnej z 2002 
roku, dlatego chwalenie się pod-
wyżką tej sumy jest hipokryzją. 
Dodatkowo, kiedy tę ustawę 
przeczytamy, to dowiemy się, że 
tak na prawdę rząd nie daje nam 
ani grosza więcej. Dlaczego? Bo 
jak mówi art. 5, ust. 2 i 3 tejże 
ustawy: „Jeżeli w roku poprzed-
nim prognozowany wskaźnik 
cen różni się od wskaźnika 
cen, przy ustalaniu wysokości 
minimalnego wynagrodzenia 
w roku następnym uwzględnia 
się wysokość minimalnego wy-
nagrodzenia w roku poprzedza-
jącym rok, na który jest ustala-
ne minimalne wynagrodzenie, 
skorygowaną wskaźnikiem we-
ryfikacyjnym. Wskaźnik weryfi-
kacyjny otrzymuje się przez po-
dzielenie wskaźnika cen w roku 
poprzednim przez prognozo-

wany wskaźnik cen w roku po-
przednim.” Oznacza to, że płaca 
minimalna musi zmienić się co 
roku o tyle, ile wynosi zmiana 
cen produktów - jest to nic inne-
go jak inflacja. Podsumowując, 
fakt, że rząd co roku podnosi 
pensję minimalną o 100 zł, zna-
czy tyle, że co roku stać nas na 
zakupy o wartości 100 zł mniej-
szej niż poprzedniego roku. 
Rosnąca z roku na rok płaca mi-
nimalna nie jest więc powodem 
do dumy i dowodem na gospo-
darczy rozwój kraju. Jest ona 
obrazem nędzy i rozpaczy, że 
z roku na rok stać nas na zakup 
coraz to mniejszej liczby pro-
duktów i rząd podwyższa nam 
płacę minimalną aby jedynie 
wyrównać nasz stan posiadania. 
Dowód na to jest chyba najprost-
szy z możliwych - wystarczy, 
by każdy odpowiedział sobie 
na jedno proste pytanie: Czy 
w ciągu 10 ostatnich lat czuję się 
dwukrotnie bogatszy? Czy mam 
2 razy więcej pieniędzy? Czy 
stać mnie na zakup dwukrotnie 
większej liczby towarów niż 10 
lat temu?
Skoro wyjaśniliśmy już sobie, 
że tak naprawdę rosnąca płaca 
minimalna nie oznacza, że jeste-
śmy choć trochę bogatsi, to za-

stanówmy się, dlaczego tak jest. 
Odpowiedź jest prosta - wartość 
pieniądza na rynku jest zawsze 
taka sama. Jeśli poprzez właśnie 
takie „zabawy” i eksperymenty 
rząd będzie próbował, jak za po-
mocą magicznej różdżki rozdać 
nam nagle więcej pieniędzy na 
przestrzeni kilku lat, to i wszyst-
ko w ciągu kilku lat podrożeje. 
Przykładem są ceny na stacji pa-
liw. Inne produkty codziennego 
użytku również zmieniły swoją 
cenę. Od 2003 do 2013 roku 
średnia cena bochenka chleba 
wzrosła z 1,30 zł do 2,40 zł, litr 
mleka z 1,40 zł do 2,70 zł, a kilo-
gram wołowiny z 11 zł do 25 zł. 
Produkty podrożały, a więc i pła-
ca minimalna na następny rok się 
zwiększy. Koło się zamyka, rząd 
może się pochwalić się pomocą 
najbiedniejszym, a my znów bę-
dziemy się zastanawiać, czemu 
wszystko jest takie drogie.

CZY WZROST PŁACY MINIMALNEJ OZNACZA 
WIĘCEJ PIENIĘDZY W NASZYCH PORTFELACH?
Co roku rząd chwali się podwyżką płacy minimalnej - zazwyczaj w postaci jakichś 
wymyślnych tabelek, z których wynika, że polska minimalna pensja rośnie 
w niesamowitym tempie (w 10 lat wzrosła o ponad 100%). Pozornie powinniśmy 
się z tego powodu niezmiernie cieszyć, jednak czy na pewno jest to powód do 
zadowolenia? I co najważniejsze - czy naprawdę oznacza to, że w tak szybkim 
tempie przybywa nam pieniędzy w portfelach? Niestety okazuje się, że nie.
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Problematyka zachowku zostanie 
Państwu przybliżona na następującym 
przykładzie. 
Spadkodawca zmarł pozostawiając 
dwoje dzieci. W wyniku przyprowa-
dzonego postępowania spadkowego 
sąd stwierdził, iż spadek po zmarłym 
nabyły dzieci w częściach równych, tj. 
po 1/2. Ustalając skład masy spadko-
wej, czyli tego co należało do spadko-
dawcy w momencie śmierci, wyszło na 
jaw, iż jedna z nieruchomości została 
przez niego darowana wnukowi, 3 lata 
przed śmiercią. Pomimo, że dzieci stały 
się spadkobiercami ustawowymi powo-
łanymi do spadku to niewielką korzyść 
z niego uzyskały, z uwagi na brak naj-
bardziej wartościowego majątku. Czy 
roszczenie o zachowek przysługuje?  
W przepisie art. 991 § 1 Kodeksu cy-
wilnego znajduje się krąg uprawnio-
nych do zachowku, a wśród nich m.in.  
zstępni, czyli np. dzieci spadkodawcy. 
Ustawodawca dalej wskazuje, iż mają 
to być osoby, które byłyby powołane do 
spadku z ustawy, co oznacza że w przy-
padku np. spadkobrania  testamento-
wego należy zbadać, która grupa spad-
kobierców by dziedziczyła gdyby go 
nie było. Występuje kilka takich grup, 
a do pierwszej z nich należą dzieci oraz 
małżonek, w przypadku jego braku 
dziedziczą wyłącznie dzieci. W tym 
samym przepisie w § 2 czytamy: „Je-
żeli uprawniony nie otrzymał należne-
go mu zachowku bądź w postaci (…) 
powołania do spadku (…), przysługuje 
mu przeciwko spadkobiercy roszczenie 
o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej 

do pokrycia zachowku albo do jego 
uzupełnienia.”.
Odnosząc powyższe do naszego przy-
kładu, dzieci są uprawnione do za-
chowku, fakt powołania ich do spadku 
nie niweczy tego. Przysługuje im tzw. 
powództwo o uzupełnienie zachowku, 
z tego względu, że część ich roszczenia 
została już wyczerpana przez powoła-
nie do spadku i podział między nimi 
nieruchomości mniej wartościowej, 
tej która nie została zbyta za życia 
spadkodawcy. Nieruchomość daro-
waną wlicza się do masy spadkowej na 
podstawie przepisu art. 994 § 1 Ko-
deksu cywilnego, jako dokonaną nie 
więcej niż przed 10 laty licząc wstecz 
od otwarcia spadku, czyli dnia śmierci 
spadkodawcy. Wliczenie darowanej 
nieruchomości powoduje, iż stroną 
zobowiązaną do zapłaty będzie obda-
rowany wnuk. 
Kolejna kwestia do wyjaśnienia, to 
wysokość roszczenia. Zachowek, co 
do zasady, równy jest połowie udzia-
łu spadkowego, tak więc najpierw 
ustalamy udział, następnie majątek 
spadkowy wraz z wartością nierucho-
mości darowanej oraz ewentualne za-
spokojenie uprawnionego. W naszym 
przypadku, przyjmijmy, nieruchomość 
mniej wartościowa opiewała na kwotę 
60.000 zł, natomiast ta darowana na 
kwotę 200.000 zł. Uprawniony do za-
chowku (tj. jeden z dzieci spadkodawcy 
powołany do dziedziczenia)   zaspokoił 
się na 30.000 zł. Pozostałe należne mu 
roszczenie to 35.000 zł. Wartość całe-
go majątku to 260.000 zł, wyciągamy 

z niego ¼ część, co daje tą kwotę po 
odjęciu 30.000 zł. Ułamek ¼ został 
przyjęty z uwagi na dwóch spadko-
bierców oraz wartość zachowku (1/2 
udziału spadkowego).   
By dochodzić swoich praw, należy 
w pierwszej kolejności rozpocząć etap 
przeprocesowy. Jest to konieczne by 
roszczenie stało się wymagalne, a tym 
samym możliwe rozpoczęcie drogi są-
dowej. Należy wezwać osobę, do której 
żądamy zapłaty (w naszym przypadku 
obdarowanego), do zastosowanie się do 
treści wezwania wyznaczając termin 
oczekiwania na podjęcie stosownych 
działań. Bezskuteczny jego upływ 
uprawnia do sporządzenia pozwu. 
Sądem rozpoznającym sprawę będzie, 
głównie, sąd rejonowy właściwy ze 
względu na ostatnie miejsce pobytu 
spadkodawcy. Od pozwu należy uiścić 
opłatę liczoną jako 5% od kwoty do-
chodzonej, czyli wysokości ustalonego 
zachowku (w niniejszym przypadku 
od kwoty 35.000 zł).    
Problematyka zachowku to interesu-
jąca jaki i skomplikowana materia do 
przedstawienia. Z uwagi na ramy ar-
tykułu wybrałam jedynie jej niewielki 
fragment, który być może przyda się 
Państwu. 

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

ZACHOWEK - KOMU, ILE I NA JAKICH 
ZASADACH PRZYSŁUGUJE?

Instytucja zachowku zabezpiecza członków najbliższej rodziny 
finansowo, tak by po śmierci spadkodawcy mieli jakieś korzyści ze 
spadku, nawet jeżeli pominięto ich w testamencie.

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,  

do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Obowiązujące regulacje prawne 
nie wskazują jednoznacznie na 
właściwy sposób udzielania urlo-
pu na żądanie. Co do zasady, pra-
codawca jest związany wnioskiem 
o udzielenie urlopu na żądanie zaś 
wniosek taki pracownik powinien 
zgłosić najpóźniej przed godziną, 
od której ma rozpocząć w danym 
dniu pracę lub później, jeśli tak 
wynika z praktyki stosowanej 
w zakładzie. Gdy w zakładzie 
brak jest odmiennych uregulowań 
odnośnie wnioskowania o urlop 
na żądanie, pracownicy powinni 
zgłaszać żądanie jego udzielenia 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
urlopu i przed godziną rozpoczę-
cia pracy w danym dniu. Wniosek 
nie musi być zgłoszony na piśmie, 
gdyż dopuszczalne są różne formy 
jego złożenia. 
Sąd Najwyższy, odnośnie fak-
tycznego terminu zgłoszenia 
żądania o urlop w wyroku z dnia 
15 listopada 2006 roku sygn. akt 
I PK 128/06, uznał, że: "Wniosek 
o udzielenie urlopu «na żądanie» 
(art.1672 k.p.) powinien być zgło-
szony najpóźniej w dniu rozpo-
częcia urlopu, jednak do chwili 
przewidywanego rozpoczęcia 
pracy przez pracownika według 
obowiązującego go rozkładu cza-

su pracy. Regulamin pracy albo 
przyjęta u pracodawcy praktyka 
zakładowa (zwyczaj) mogą prze-
widywać późniejsze zgłoszenie 
wniosku o udzielenie urlopu «na 
żądanie»".
Stanowisko, iż pracownik powi-
nien wystąpić z wnioskiem przed 
terminem rozpoczęcia pracy 
uzasadnia fakt, iż jest to celowe 
ze względu na konieczność za-
pewnienia normalnej organizacji 
pracy oraz ciążący na pracowniku 
obowiązek dbałości o dobro za-
kładu pracy.            
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że pracownik nie może rozpocząć 
urlopu, dopóki nie uzyska zgo-
dy pracodawcy, gdyż obowiązek 
udzielenia urlopu na żądanie nie 
jest obligatoryjny.
Powyższe potwierdza wyrok 
z dnia 28 października 2009 roku 
II PK 123/09, w którym  Sąd Naj-
wyższy uznał, iż "(…) obowiązek 
udzielenia urlopu »na żądanie« nie 
jest bezwzględny, a pracodawca 
może odmówić żądaniu pracow-
nika ze względu na szczególne 
okoliczności, które powodują, że 
jego zasługujący na ochronę wy-
jątkowy interes wymaga obecno-
ści pracownika w pracy".

Należy mieć na uwadze również, 
iż Sąd Najwyższy w wyrokach 
z 16 września 2010 i 11 września 
2012 roku III PK 17/12 uznał, że 
wykorzystanie urlopu na żądanie 
bez zgody pracodawcy jest naru-
szeniem przepisów prawa pracy 
i może być uznane za nieuspra-
wiedliwioną nieobecność w pra-
cy, będącą ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków pra-
cowniczych w rozumieniu art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.
W przypadku, gdy pracodaw-
ca, mimo że jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika 
o urlop na żądanie, z uzasadnio-
nych przyczyn nie będzie miał 
praktycznych możliwości jego 
udzielenia a odmowa akceptacji 
wniosku okaże się nieuzasad-
niona, to naraża się on na zarzut 
wykroczenia przeciwko pra-
wom pracownika z art. 282 § 1 
pkt 2 k.p., zagrożonego grzyw-
ną od 1.000 zł do 30.000 zł. 
 
 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

URLOP NA ŻĄDANIE
Zgodnie z przepisem art. 1672 kodeksu pracy (Dz.U. z 1998  nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie 
pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza takie żądanie 
pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W 

domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
2. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1,8 mln PLN.
3. Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może 

być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i 
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN

4. Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum 
Zabierzowa.  
Cena: 320 tys. PLN.

5. Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
6. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
7. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  

Cena: 285 tys. PLN.
8. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.  

Cena 185 tys. PLN.
9. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.  

Cena: 260 tys. PLN.
10. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
11. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
12. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod 

działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln 
PLN.

13. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  agroturytyczną  jak  
i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.

14. Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 260 tys. PLN
15. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia 

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana 

(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.  
Cena: 189 tys. PLN.

17. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.  
Cena: 204 tys. PLN.

18. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
19. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
20. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum 

Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra 
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal 
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 
67 a. Cena: 3 mln PLN.

21. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
23. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
24. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
25. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
27. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

30. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
31. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W 

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.  

Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę 
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.

34. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow. 
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza, 
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.

35. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.  
Cena: 154 tys. PLN

36. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. 

Cena: 84 tys. PLN.
38. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach. 

Działki są na etapie podziału oraz podłączania mediów.  
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki).

39. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 

mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
41. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
42. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

Cena: 215 tys. PLN.
43. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

44. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.

45. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
46. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

47. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.

48. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
49. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
50. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
51. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  

Nowa cena: 120 tys. PLN.
52. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha   
w cenie 1 tys PLN/ar. 

53. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
54. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
55. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i 

Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
56. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu 

zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo 
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

57. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm. 
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

58. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow. 
użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys. 
PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

59. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodaro-
wania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.

60. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

61. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
63. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
64. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
65. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
66. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 

16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w 
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z 
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.

67. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegają-
cej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

68. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN. 

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

69. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium 
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - 
budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 
245 tys. PLN.

70. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, 
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

71. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. 
pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. 
Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

72. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu 
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 
143 tys. PLN.

73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

74. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

75. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest 
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.

76. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
77. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN. 

79. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w 
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce, 
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce 
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena 
dotyczy działki 15 a).

80. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów 
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.

81. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).  
Cena: 158 tys. PLN. 

82. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-
-wschodniej części Krakowa.

83. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja trafo z możliwością 
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na 
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji 
usług komercyjnych, publicznych  i przemysłu. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

84. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość 
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej, 
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
85. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek, 
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c. 
 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
86. Górna część domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Szycach. Miejsca parkingowe. Kaucja 

w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1000 PLN/ m-cplus ogrzewanie i 
wszystkie media -  kwota łączna 500 PLN/m-c.

87. Nowy, komfortowy apartament o pow. ok. 70 m kw. w Balicach. Teren zamkniętego 
osiedla nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 
2800 PLN/m-c plus media.

88. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte 
są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750 
PLN/m-c

89. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygna-
cyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś.  Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000 
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w 
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

90. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw.  Kaucja zwrotna w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami  - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW
91. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic dla maksymalnie 5 

pracowników. Miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. Kaucja w wysokości 1500 PLN.
92. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość 

wynajęcia dla 3,4,5 osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo 
dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem. 
Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.  Cena 360 PLN / m-c 
(dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc).

93. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.  
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.

94. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny 
od 1 czerwca.

95. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

96. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena 
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

97. Pokoje dla 15 osób w Krzesowicach z mediami. Cena do uzgodnienia. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

98. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu urody czy biura. Cena: 
700 PLN/m-c.

99. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. 
Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru, salonu urody czy 
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

100. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przegi-
nia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody czy 
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

101. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw. 
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500/m-c plus media.

102. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości  
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c. 

HALE DO WYNAJĘCIA
103. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c. 

 

DO ZAMIANY
104. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu,  działka  

10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

Poszukujemy działek budowlanych do 20 a - tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

Widokowa i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka, o powierzchni 

28 a w Miękini gm. Krzeszowice.  
Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na zabu-
dowanej działce obok. Bliskość lasu i nietuzin-
kowe widoki.

Cena: 154 tys. PLN. 

Komfortowe mieszkanie  
dwupokojowe o pow. 55 m kw.  

w Krzeszowicach. 
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
balkonem, łazienka, przedpokój. Do mieszkania 
przynależy komórka oraz garaż pod powierzch-
niami mieszkalnymi. Kuchnia w zabudowie z 
pełnym wyposażeniem. 

Cena: 260 tys. PLN.

DO SPRZEDANIADO WYNAJĘCIA

Nowy, komfortowy apartament  
o pow. ok. 70 m kw. w Balicach.

Apartament składa się z: salonu połączonego  
z kuchnią i aneksem kuchennym oraz dwóch 
odrębnych pokoi. Ogrzewanie gazowe w tym 
podłogowe w łazience oraz kominek. Zabudo-
wa kuchni w pełni wyposażona, duży balkon. 
Miejsca parkingowe. Teren zamkniętego osiedla 
nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jed-
nomiesięcznego czynszu.

Cena: 2800 PLN/m-c plus media.   

Widokowa działka budowlana w 
Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice.

Powierzchnia 11,5 a. Media: gaz, kanalizacja, woda, 
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd drogą asfaltową 
+ wewnętrzną utwardzoną (udział). W pobliżu 
przystanek autobusowy MPK oraz BUS. Piękne, 
zaciszne miejsce.

Cena: 84 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

Dół domu z osobnym wejściem  
w Szczyglicach k. Balic, 

ok. 80 m kw. Komfortowe 2 pokoje, łazienka 
i kuchnia. Dom nowoczesny, bardzo ładnie wy-
kończony, na działce kostka, miejsca parkingowe, 
teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.

Uwaga: cena z mediami 
i ogrzewaniem - 2000 PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: „ANGRY BIRDS. FILM” (DUBBING PL)

• 27.05, 29.05, 31.05, 2.06 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 • 28.05, 1.06 - 3D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •
czas trwania: 95 min, animowany/komedia, USA

„KAPITAN AMERYKA: WOJNA BOHATERÓW” 
• 20.05 - 2D 17:00 (napisy), 3D 20:00 (dubb.) • 21.05 - 3D 19:30 (dubb.) •

• 22.05 - 3D 16:00 (dubb.), 2D 19:00 (napisy) • 24.05 - 2D 17:00 (dubb.), 3D 20:00 (napisy) •
• 25.05 - 3D 17:00 (dubb.), 2D 20:00 (napisy) • 26.05 - 3D 16:00 (dubb.), 2D 19:00 (napisy) •

czas trwania: 150 min, akcja/sf/fam., USA

„SĄSIEDZI 2” (NAPISY PL)
• 27.05, 28.05, 29.05, 31.06, 1.06, 2.06  - 21:00 •

czas trwania: 100 min, komedia, USA

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!         http://kino.tck.trzebinia.pl/

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„KAPITAN AMERYKA: WOJNA BOHATERÓW” 3D [NAPISY/DUBBING PL]

• 20.05 - 25.05 godz. 17.00 [3D dubbing PL], 20.00 [3D napisy PL] • 26.05 kino nieczynne •
reżyseria: Antony Russo, Joe Russo; czas trwania: 147 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„ANGRY BIRDS FILM” 2D/3D PREMIERA [DUBBING PL]
• 27 - 28.05 godz. 14.00 (2D), 16.10 (3D), 18.20 (2D) •

• 29.05 godz. 10.00 (2D), 18.00 (2D), 20.10 (3D) [14-18 koncert dla mam] •
• 30.05-02.06 godz. 14.00 (2D), 16.10 (3D), 18.20 (2D) • 03.06 godz. 10.00 (2D) •

• 04.06 godz. 10.00 (2D), 12.00 (2D) •  
• 05.06 godz. 10.00 (2D) [po południu kino nieczynne ze względu na Dni Chrzanowa - koncerty] •

• 06-9.06 godz. 16.00 (2D), 18.15 (3D) • 10.06 godz. 14.30 (2D), 16.40 (2D) • 11.06 godz. 17.15 (2D) •  
• 12-16.06 godz. 16.00 (2D) •

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ PT. ROZŚPIEWANA CIUCHCIA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza solistów, duety oraz dziecięce zespoły 
wokalne w wieku do 13 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Piosenki Dziecięcej pt. 
ROZŚPIEWANA CIUCHCIA. 4 czerwca 2015 godz. 15.00, estrada na rynku w Chrzanowie. Szczegóły: www.
moksir.chrzanow.pl

1 RODZINNY BIEG O PUCHAR DYREKTORA MOKSIR
Serdecznie zapraszamy na 1 Rodzinny Bieg o Puchar Dyrektora Miejskiego  Ośrodka  Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Chrzanowie. 4 czerwca 2016 - start godz. 9.00 - leśniczówka w Kroczymiechu.

WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z GMIN CZERNICHÓW, LISZKI I KRZESZOWICE

Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” zaprasza na warsztaty garncarskie do pracowni 
Pana Stanisława Matyasika, Rybna 250. Uczestnicy nauczą się technik pracy 
w masach ceramicznych, pracy na kole garncarskim, wypalania glinianych 
wyrobów oraz techniki ich malowania, a także rozwiną wyobraźnię twórczą 
i kreatywne myślenie. Warsztaty będą prowadzone od 22 kwietnia do 25 
września. Zapisy grup 25-40 osób. Tel. 501 348 426. Transport własny. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

WYSTAWA „CYWILIZACJA”  
NA RYNKU W ZABIERZOWIE JESZCZE DO 27 MAJA
Gorąco zachęcamy do obejrzenia niezwykłej wystawy, której autorem jest wybitny 
rzeźbiarz Michał Batkiewicz. 13 kwietnia 2016 roku na Rynku w Zabierzowie została 
umieszczona instalacja rzeźb artysty pod nazwą „Cywilizacja”.
Michał Batkiewicz jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
uzyskał dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Artysta lubuje się w monumen-
talnych realizacjach, m.in. wykonał w skali 1:3 replikę drewnianego polichromowanego 
i złoconego ołtarza Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w Krakowie dla Kościoła św. 
Jana Kantego w Chicago w USA. W swym dorobku ma także liczne realizacje pomni-
kowe i plenerowe rozsiane w różnych miejscach globu. Brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych oraz indywidualnych. Tworzy w drewnie, brązie, stali szlachetnej, szkle i 
kamieniu wykonując zarówno projekty, jak i realizacje w własnej pracowni Art-Studio 
Rzeźba Odlewnictwo w Szczyglicach.

TATARAK W KLUBIE FILMOWYM
Zapraszamy na spotkanie KLUBU FILMOWEGO przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach.

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00
Dziewiętnaste spotkanie KLUBU FILMOWEGO odbędzie się 19 maja 2016 r., godz. 18.00

Zapraszamy na projekcję filmu „TATARAK”
Czas seansu: 1 godz., 25 min. Film wyświetlany będzie z laptopa za pomocą projektora. WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ

Biblioteka  objęta  jest  parasolem  licencyjnym  MPLC.

 
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,      
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13   Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13   
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Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Można go ująć w dwóch słowach ‚’dobry 
pies’’. Żadnych wad. Same zalety... Miły, 
przyjaźnie nastawiony do innych psów, 
bardzo opanowany, powściągliwy i robi 
wrażenie psa, który potrafi odnaleźć się 
w każdej sytuacji. 
Wpatrzony w człowieka jak w obrazek i 
reagujący wielką radością na każdy, nawet 
najmniejszy gest serdeczności. 
Nero jest młodym psem ok. 2,5 letnim, 
waży 25 kg, ma piękną, puszystą, sza-
roburą sierść. 
Jest odpchlony, odrobaczony, zaszcze-
piony na choroby zakaźne i wściekliznę, 
wykastrowany i zaczipowany.

Kontakt w sprawie Nera: 534 884 174

NERO

7 lat... Przecież wiek to tylko liczba i taką wyznaje 
ona zasadę. Całkiem szczenięce zachowanie... Nie 
schodzący z pyszczka uśmiech, zabawę przekłada 
ponad jedzenie. Może wydaje jej się, że trzeba jak 
najwięcej korzystać, bo kto wie co przyniesie jutro?... 
Już z chwilą przekroczenia bramy schroniska w 
Krzesimowie, chociaż niepewna zaistniałej sytuacji, 
pozytywną energią mogłaby obdzielić wszystkie 12 
zabierane przez nas wtedy psiaki. Ciekawa świata, 
szybko odnajdzie się w każdej sytuacji, z tych co 
chcę, to mogę...
Sunia jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona, 
wysterylizowana i zaczipowana. 

Lolita na propozycje domu  
czeka pod numerem: 783 553 197 

LOLITA 
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje 
odpowiedzialnego troskliwego domu dla nie-
wielkiej suni Jargusi, która trafiła do fundacyj-
nego przytuliska z likwidowanego schroniska 
w Krzesimowie.
Suczka jest bardzo dobrze zsocjalizowana, 
uwielbia kontakt z człowiekiem, jest śmiała 
i bardzo radosna. Umie chodzić na smyczy i 
zachowywać czystość.
Będzie wspaniałym towarzyszem zarówno dla 
rodziny z dziećmi jak i osób starszych.
To niezwykle miły, przytulasty psiak, który 
potrafi dać ogromnie dużo miłości.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej. 

Kontakt w sprawie Jargusi: 783 553 197 

JARGUSIA

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

Uroczystość rozpoczął przemó-
wieniem zastępca wójta Bartłomiej 
Stawarz: 
- Jednym z priorytetów jakie stawia 
przed sobą gmina Zabierzów jest pro-
pagowanie sportowego trybu życia 
wśród mieszkańców a co za tym idzie 
rozwój działalności sportowej oraz 
tworzenie nowoczesnej bazy spor-
towo – rekreacyjnej. (...) Ciesząc się, 
że spotkanie Mistrzów Sportowych 
są już tradycją w Gminie Zabierzów, 
w imieniu własnym i samorządu gmi-
ny Zabierzów serdecznie wszystkim 
laureatom gratuluję fantastycznej 
postawy i wyników sportowych jak 
również życzę wytrwałości w osią-
ganiu celów i dalszych wspaniałych 
sukcesów na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. 
Przed wręczeniem nagród w poszcze-
gólnych kategoriach został wyświetlo-
ny najnowszy film promocyjny gminy 
Zabierzów zrealizowany przy współ-
pracy Wydziału Rozwoju i Promocji.
Nagrody za osiągnięcia sportowe 
przyznawane są w trybie decyzji ad-
ministracyjnych, zgodnie z Uchwałą 
Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 
października 2012. W tegorocznym 
naborze wniosków, prowadzonym od 
1 do 31 stycznia, wpłynęło do Urzędu 
Gminy Zabierzów 58 aplikacji o na-
grody dla zawodników i ich trenerów, 
złożone przez 12 Stowarzyszeń i Klu-
bów Sportowych. W wyniku formal-
nej oceny wniosków, do dalszej oceny 
zakwalifikowano 55 i ostatecznie 
Wójt Gminy Zabierzów przyznał ty-
leż nagród pieniężnych za osiągnięcia 
sportowe w roku 2015 na łączną kwo-
tę: 42 790 zł.    

Nagrody sportowe zostały przyznane 
w trzech kategoriach:
 I.           Zawody Międzywojewódzkie
II.           Mistrzostwa Polski
III.           Mistrzostwa Europy, Świata

Po przemówieniach przystąpiono do 
wręczenia medali okolicznościowych, 
dyplomów i upominków dla sportow-
ców i ich trenerów. Nagrody wręczał 
zastępca wójta Bartłomiej Stawarz 
oraz radny Tadeusz Jojczyk. Na zakoń-
czenie gali zaproszono wszystkich do 
grupowego pamiątkowego zdjęcia. III 
Galę wręczenia Nagród Gminy Zabie-
rzów za Osiągnięcia Sportowe w 2015 
roku poprowadziła Małgorzata Tom-
czyk – Kierownik Wydziału Rozwoju 
i Promocji oraz Wojciech Wojtaszek.

Wszystkim uczestnikom Gali serdecz-
nie dziękujemy za przybycie a zawod-
nikom życzymy kolejnych tak wspa-
niałych sukcesów sportowych. 

 v Tekst: W. Wojtaszek 
Foto: J. Banarski

III GALA WRĘCZENIA NAGRÓD GMINY 
ZABIERZÓW ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

10 maja 2016r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Zabierzów odbyła się uroczysta, III Gala wręczenia Nagród 
Gminy Zabierzów za Osiągnięcia Sportowe w 2015 roku. Na uroczystość przybyli najlepsi sportowcy z gmi-
ny Zabierzów oraz ich trenerzy, Radni gminy Zabierzów, prezesi klubów sportowych i zaproszeni goście. 
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Usługi geologiczne i inżynierskie

Wykonujemy usługi:
• geotechniczne,
• geologiczno - inżynierskie,
• hydrogeologiczne,
• wiercenia świdrem spiralnym, pełnordzeniowe,
• obsługa budowy.

tel. 691 669 824 • biuro@geoprofil.com • www.geoprofil.com

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
  - producent

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
  - producent

Profesjonalna ekipa monterska  - tel. 572 595 775

rabat 20% 

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy  
z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

Doskonałe połączenie elegancji, estetyki  
i nowoczesnych technologii, zapewniające  
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14


